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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) الدروس المهمة لعامة األمة

 )الدروس المهمة لعامة األمة( :شرح رسالة الشيخ ابن باز التي بعنوان
  و ن محمددد  ن ال إلددإ إال هللاالدددرس الندداني: شددهاد  الفاتحددة ومددا  منددن مددن ورددار السددور   الدددرس األو : سددور 

الددرس سدمم  د  الددرس الادامس:  رندان اإلدرس الرابع:  وسدام التوحيدالرسو  هللا  الدرس النالث:  رنان اإليمان  
 الدرس النامن: واجبات الرم .السادس: شروط الرم   الدرس السابع: في  رنان الرم   

 الاضير  بن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم
 

 .نم ورحمة هللا وبرناتإيالسمم عل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  ومدن سديتات  عمالندا  ر  نفسدناونعوذ باهلل من شرو   ونستغفره ونتوب إليإ إستعيننو نحمده   إن الحمد هلل
 شددهد  ن   و شددريل لددإ وحددده ال   ن ال إلددإ إال هللاشددهد   و ومددن يضددل  فددم هدداد  لددإ  مددن يهددده هللا فددم مضدد  لددإ

  ا .ننير  ا  لإ ورحبإ وسلم تسليمآهللا عليإ وعلى    رلىإ من القإورفي    على وحيإ   و مينإمحمد عبده ورسولإ
 : ما بعد

 :)الدروس المهمة لعامة األمة( :لشيخ ابن باز التي بعنوانرسالة امقدمة حو  
ومعندى الكلمدات يعندي   واألر  نلمات  الكلمات في هذا المسجد لطلب اإلاو  المنظمين لهذه ةاستجابف

دد  وجيددزات ماترددرات يعلدد  فيهددا علددى  سددير وهددي نلمددات ي  علددى هددذا اتفقنددا  نمددا علدد  فددي اإلعددمن اولدديس دروس 
د  -رحمدإ هللا-هللا بن باز  العزيز بن عبد عبد العممة: ناشيانتاب سماحة  د  دموالكتداب ا  رح مدن وبد  بعد  فش 

  وهندال محمدد العدرف  :لشديخل :ونانيهمدا   حمدد الطويدان للشديخ: : ولهمدا :ويوجد في األسواق شرحان  طلبة العلم
  ليهدافنحيد  المسدتمعين إ  مدن البسدو والتوضدي  ءوفيهدا شدي  حدو  هدذا الكتداب  شرطة سجلت فدي دورات علميدة

  وسدجلت األشدرطة  ي المندارالقديم فدي حد بدن: فدي جدامع اا والهمد  في اننتين منهداوشارنت  وهي  كنر من دور  
  ند  حدا  منلمدا ذندرت   وعلدىوندذالل حضدرها جمدع رفيدر  فدي الادر  و ادر   ا  واسدع ا  انتشار  تشر تناو   ووزعت
ولدديس  ا  مقتضددب ا  ينددون ماترددر    وعلددى هددذا فالحددديث سددو األمددة  لعامددة ف فددي األردد  للعددوامنمددا  ل  ددالكتدداب إ

 ن طلبدةن ندان  كندر الحاضدرين مد  وا  ألن هذا يرتقي عن مستو  العامة ؛المجا  مجا  بسو على مسات  الكتاب
  .العلم

فدددت  المعدددين لفهدددم ) :ن ندددان هندددال محددداوالت ممدددن تقددددم منددد   وا  علدددى نددد  حدددا  الكتددداب فريدددد فدددي بابدددإ
  بددد منددإ مددن  مددور الدددين هنددال معرفددة مددا ال  وشددرح بمجلدددات  كنددإ نتدداب فقددإ هددذا( لم الدددينالضددرور  مددن علددو 

رحمدة ف  كن بهذا القدر وبهذا الحجم الذ  يتناسب مع عوام المسدلمين فريدد فدي بابدإ  لالمقرود  ن الباب مطروق 
عتمددددها بعددد  ا و   دمدددةوممدددا ينبغدددي التنبدددإ لدددإ  ن بعددد  الطبعدددات تالدددو مدددن المق  واسدددعة هللا علدددى الشددديخ رحمدددة
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دددقد  ال ت   إالشدددارحين فشدددرح الكتددداب علدددى  نددد    ن يبدددد  دون بسدددملة وال حمدلدددة -رحمدددإ هللا-وال يليددد  بالشددديخ   لدددإ ة  م 
  .ها على اإلاو   نقر  يسير  وهنال طبعات  ار  فيها مقدمة

 شرح المقدمة:
 بسم هللا الرحمن الرحيم  :-رحمإ هللا-يقو  
 :مقدمة

لهه نبينا محمد وعلى آ ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله ،والعاقبة للمتقين ،مينالحمد هلل رب العال"
فه  بيهان بعها مهها يمهب أن يعرفهه العامهة عهن ديههن  : فههه ه ملمهاو مهوم  أمها بعهد :يقهو  ،وأصهحابه أممعهين

  الشديخالمقدمدة مدن وضدع  " يدد  علدى  ن هدذهسدميتها" :فقولدإ  "الدروس المهمة لعامة األمهة :سميتها ،اإلسالم
ن الت  ارحين شدرح علدى  ن الكتداب ال تقدمدةوبعد  الشد   هذه لديس فيهدا مقدمدة إطمودا  منها بع  الطبعات وا 

 ،يمههب أن يعرفههه العامههة عههن ديههن اإلسههالمفهه  بيههان بعهها مهها  : فههه ه ملمههاو مههوم  أمهها بعههد" :وهنددا يقددو   لددإ
  ."نه مواد مريم، إوأن يتقبلها من  ،سلمينوأسأ  هللا أن ينفع بها الم ،الدروس المهمة لعامة األمة :سميتها

 .ينمآ .-رحمإ هللا-مؤلفإ 
ألنإ بد  الكتاب  ؛ال ينتبون على حسب مستو  الكتابو ال يقرؤون والمقرود بهم الذين ال شل  ن العوام 

 ى هدذه  وال يقترر علدألنإ يقر  بنفسإ ؛ينتبيقر    و   ومن  هذا ال يااطب بإ من بتلقين الفاتحة وورار السور
 تمدة المسداجد لهدم عنايدة و والنداس إلدى وودت وريدب السديما  هد  العلدم   -رحمدإ هللا-السور التي  شار إليها الشديخ 

ومددا   ناألرددو  النمنددة مددنم    السدديما مددا يتعلدد  بالعقاتددد األرددلية  فيلقنددونهم الضددرور  مددن علددوم الدددين  بددالعوام
 هد  الشدر يقدذفون   فلمدن يتدرل عامدة النداس  د هجدر مندذ  زمدانيتعل  بنلمة التوحيد إال  ن هذا مع األسف الشدي

 ما عامة الناس فدم تجدد   و ه  العلم يؤدون بع  ما عليهم في تعليم العلم ألهلإ ولطلبتإ  بشرهم من ن  جانب
 مدا تعلديمهم مدا   تتجدإ إلدى القلدب مدن الرودات  ونحوهدا     و موعظدة ماتردر عدابر    إال فدي نلمدةمن يلتفت إلديهم
  ف هددذه الرسددالة الماترددر فدد ل   -رحمددإ هللا-نتبددإ لددإ الشدديخ هددذا ا  هو ومددا يجددب علدديهم  ن يعرفدد  هو يجددب  ن يتعلمدد

الددذ   بالحددديث وعمددم    الكددريم القرآنبدد وتددداء  ا البسددملة والحمدلددةب -رحمددإ هللا-والرسددالة ابتددد ها نمددا سددمعنا الشدديخ 
هذه الرواية حسدنها جمدع مدن  هد   ((بحمد هللا فهو  وطع يبتدئن  عم  ذ  با  ال ))يحسنإ جمع من  ه  العلم 

إال فددي ذلددل علددى ندد  حددا  لددو لددم ينددن   ضددعفالب إو لفاظددن حنددم بعضددهم علددى الحددديث بجميددع طروددإ وا    العلددم
عليددإ الرددم  -رددم  والسددمم علددى النبددي النددم  عقددب ذلددل ب  حمدلددةالبسددملة والمفتددت  ب القرآنفدد  القرآنوتددداء بدداال

ذم مدن بد    عليدإوجداءت األحاديدث بالحدث   فدي نتابدإ -سدبحانإ وتعدالى- مدر هللا   مؤندد  ةا سدنوهدذ  -والسمم
  .عليإ ولم ير  -عليإ الرم  والسمم- هسمع ذنر 

  ن األمددر ال يددتم امتنالددإ إال بددالجمع بينهمددافدد   بددين الرددم  والسددمم المتنددا  األمددر -رحمددإ هللا-وجمددع 
  لل الكراهةم  دون السمم  طل  النوو  في ذ و الر  فرد السمم دون الرم فمن    الجمع بين الرم  والسمم

ن ارإ ا عليدإ الردم  - ن يردلي علدى النبدي   بدذللمن نان ديدنإ بن اص الكراهة إ -رحمإ هللا-بن حجر وا 
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ن نددان يجمددع  مددا مدد  وال يرددلي عليددإ داتمددا   عليددإ السددمم : و يسددلم عليددإ فيقددو   وال يسددلم عليددإ  مطلقددا   -والسددمم
 .حينتذ   نإ ال تتناولإ الكراهةويفرد السمم تار  ف   ويفرد الرم  تار   بينهما تار 
 وهدي سدنة  بهدا لمنتقدا  مدن  سدلوب إلدى آادر تىوهدذه نلمدة يدؤ  :"أما بعد ،وعلى آله وأصحابه أممعين"

اء الفد "فهه ه" ا  نمندين حددين  كندر مدن  ت فديوورد  في اطبدإ ومناتباتدإ -عليإ الرم  والسمم-ستعملها النبي ا
يقابلإ   وليلة ب لفاظالتعبير عن المعنى  :فاإليجاز هو  وليلة  يعني ماترر  "ملماو موم  " (ما )في جواب  ةعواو

  وهندا  لفداظ تكون األلفاظ على وددر المعداني ن  :ا و ساالم النالثو   ب ن تكون األلفاظ  كنر من المعاني :اإلطناب
  ن بعد  مدا يجدب  في بيدان بعد  مدا يجدب  ن يعرفدإ العامدة عدن ديدن اإلسدمم  ي ماترر يعن  ونلمات موجز 
 مددن نددواو  ذنددر  هدد  العلددم  ننيددر مددن المهمددات ءن نددان هنددال شددي  وا  يعنددي فددي  هددم المهمددات  يعرفددإ العامددة

ذا دعددي   وال يلقددي لددإ بدداال   إ ال يتعلمدد  اإلسددمم اإلعددرا  عددن ديددن هللا  :يقددو   لعافيددةنسدد   هللا ا  إ  عددر يددلإوا 
 "أنهه مهواد مهريم ،وأن يتقبلهها منه  ،وأسهأ  هللا أن ينفهع بهها المسهلمين ،سميتها الدروس المهمة لعامة األمهة"

  ة.سعرحمإ هللا رحمة و 
 الدرس األو : سور  الفاتحة وما  منن من ورار السور:

  :الدرس األو  ،منهج الدروس المهمة لعامة األمة": -رحمإ هللا-يقو  
 ،مهن سهور  ال ل لهة إلهى سهور  النهاس -ومدا  مندن- سور  الفاتحة وما أممهن مهن قصهار السهور" :يقو 

وال ترد    فدي نتداب هللا  سدور  الفاتحدة  عظدم سدور   "لمها يمهب فهمهه ا  وشهرح ا  وتحفيظ ،للقراء  ا  وتصحيح ا  تلقين
 ((لدم يقدر  بفاتحدة الكتداب ال رم  لمن)) :بن الرامت  في الرحيحين وريرهما من حديث عباد  الرم  بدونها

فالمسدبوق   عندد جمهدور العلمداء دون المسبوق   تجب على اإلمام والم موم والمنفرد  فهي رنن من  رنان الرم 
فدي حدديث  بدي   هداندإ يجدب عليدإ  ن يقر  ان م مومدا  ف  درل وراءتهدا ولدو ند  مدا مدنو     بدي بندر حديث لتسقو عنإ 

وعده  ن يابره وب   ن يار  من المسجد ب عظم  -عليإ الرم  والسمم- في الرحي   ن النبي لىالمع بنسعيد 
العظدديم  القددرآنهددي السددبع المندداني و   هددي فاتحددة الكتدداب)) :فقددا   فلمددا  راد  ن ياددر  سدد لإ عنهددا القددرآن فددي  سددور 

ذا نانت الرم   ((الذ   وتيتإ   هدور العلمداءرنن الناني من  رنان اإلسمم ال ترد  بددونها عندد جملاالتي هي وا 
 بددو سددعيد الادددر  ووددد روددى بهددا   وجدداء فددي فضددلها  حاديددث ننيددر   ويحددافع عليهددا  فحددر  بندد  مسددلم  ن يحفظهددا

لدم يندن بدإ  ودر  عليدإ الفاتحدة فبدرئ ند ن  وحديندإ فدي الردحي   ن نمدا نشدو مدن عقدا ف ئ سيد القوم الذ  لدد  فبدر 
  .بد من تعلمها لترحي  الرم  ور  الالس هذهن المقرود    في الترمذ   نإ ور ها عليإ سبع مرات  وجع

و ن   و ن نتقنهددا ونجودهددا  فدد ذا عرفنددا فضددلها فعلينددا  ن نحفظهددا "ورالسهه صههارومهها أممههن مههن ق" :يقددو 
  وحرناتهدا تهااوشدبد  ن تلقن رحيحة بمدودها  فم   ستمر الاطف ذا حفظت على اط  ا  نعربها اإلعراب التام
بدد مدن  فدم  لل" ندذ هددنا الردراط"  باطلدة راط الدذين  نعمدت  علديهم" ردمتإرد" :ي الردم يعني إذا ور  القدارئ فد

تقانها ن نان   واضبطها وا  وعلى  تمة   المسلمين ةلعام فمؤل  ال  ن الكتاب معرو  لد  طلبة العلم إلكمم هذا وا 
ذا ناندت البيدوت مملدوء  بمدن  ا وحدنهم عليهد  المسدلمين هدذه السدور  وطلبة العلم التبعدة فدي تلقدين عدوامالمساجد  وا 
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نداث القرآن يقر  فمدا   ي ند  حديننيدر  متدوافر  فد -وهلل الحمدد-وحمودات التحفديع   مدن ردغار ونبدار  من ذنور وا 
 ن يجلدس إلدى مدن  ا   و ردغير  ا  ء ندان نبيدر اوال عيدب وال ضدير علدى  حدد سدو   ألحدد عدذر لم يب     بقي ألحد عذر

  .((وعلمإ القرآنايرنم من تعلم )) :ي ففي الحديث الرح  القرآنيعلمإ 
ومدا   تفسير الفاتحدة يحتدا  إلدى  وودات "وما أممن من قصار السور من سور  ال ل لة إلى سور  الناس"
في  القرآنن جميع علوم : إويقو   ه  العلم  الكريم القرآنجمعها نلها ألن علوم الكتب السماوية  ؛علومالفيها من 
يَّاَك َنْسهَتِعيُن  : تعالى في وولإوعلم الفاتحة   الفاتحة يحتدا  وتوضديحها فتفسديرها  [( سدور  الفاتحدة5)] }ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 

التكددانر والعرددر و والعاديددات والقارعددة  الزلزلددة :بضددعة عشددر سددور  ؟!فنيددف إذا وددرن معهددا سددور  إلددى ووددت طويدد 
  هددذا يحتددا  إلددى ووددت طويدد   ص المعددوذتينإلاددمت االكددافرون النرددر تب ددالهمددز  الفيدد  وددريع المدداعون الكددونر 

فد ذا   ن نليإ عناية تامدة  و ن نديم النظر في نتاب هللا  و علينا  ن نهتم بإ القرآنوعلى ن  حا  إذا عرفنا منزلة 
هدددذا مسدددخ   ولددديس لكتدداب هللا نرددديب  نددان عمدددوم المسدددلمين ينظددرون فدددي الردددحف المجدددمت السدداعات الطدددوا 

بدد  فدم  سده الاألمدر لديس ب  القدإفضد  ندمم هللا علدى سداتر الكدمم نفضد  هللا علدى   فيةنس   هللا العا  للقلوب
َنهاو  ِفه  ُصهُدوِر الَّهِ يَن ُأوُتهوا اْلِعْلهَم   وحفع ما يمنن حفظإ مندإ  النظر في نتاب هللا من إدامة  }َبْل ُهَو آَيهاو  َبيِِّ

دامدةالقدرآنفعليندا  ن نعتندي بحفدع   نالبيدت الادرب القرآنالقلب الذ  ليس فيإ شيء من  [( سور  العننبوت94)]    وا 
  ن نقدر  يضدا  وعليندا   ال تغيدب شدمس اليدوم إال بعدد وراءتدإ ايومي   او ن نجع  لنا حزب    وممزمة تموتإ  النظر فيإ

والعلدوم  ؟فنيدف تفعد   و تتدرل و ندت ال تفهدم  فع   و اترلا  إليل كمم موجإالو   نمم هللاألنإ  ؛مع الفهم والتدبر
  :-رحمإ هللا-بن القيم   يقو  االقرآنها تحت تدبر نل

 ن رمدددددددددددت الهدددددددددددد إ فتددددددددددددبر القدددددددددددرآن
  

 فددددددددددددددددالعلم تحددددددددددددددددت تدددددددددددددددددبر القددددددددددددددددرآن   
  

ه د هدذا النظدام مددير الدداتر  ووندمؤ تجد  و  ما ير   لو جاء نظام موجإ إلي عموم الموظفين لتطبيقإ اآلن
كددن تمددر علدديهم اآليددات ل  وهددو نظددام بشددر  النظددام وفهمددإ ذايحتجبددون عددن الندداس لمدارسددة هدد  ورؤسدداء األوسددام

ن نها ال تمر رجوع إلى الكتب ال و ب  من  ه  العلم حتحتا  إلى توضي  واستيضا  والكلمات التي تحتا  إلى فهم
  . و ال تعني السامع  تعني القارئ 

لعامددة بالنسددبة  ر  لتاردديص هددذا القدددرعددوال    "مههن قصههار السههور مههن سههور  ال ل لههة ومهها أممههن"يقددو  
فقرددر األمددر   علددى ننيددر مددن الندداس نظددر إلددى  ن سددور  البينددة رددعبة -رحمددإ هللا-لشدديخ وندد ن ا  الندداس  ردد 

مدداذا  -عليددإ الرددم  والسددمم-النبددي  سدد   ا ن  عرابي دد -مقددا ن نددان الحددديث فيددإ وا  - نعددم يددرو  الترمددذ   دونهددا
الم ))اور  من ذوات  لف : فقا   ولسانإ ال يطاوعإ  فعالفهم والح نبر سنإ  ورعب عليإ إألن ؟القرآنيحفع من 
إذا   ودر ))ا: ف عداد عليدإ فقدا  ((  حداء مديممدن ا اودر )) :إ ال يستطيع ذلل فقدا فذنر  ن  الم راء و  لف  ((ميم راء
ال فددم  عددر  لتاردديص هددذا القدددر مددن الزلزلددة إلددى الندداس عتمددد علددى هددذا الددنص و ا الشدديخ  نفدد ن نددا ((زلزلددت ا 
ذا عرفنددا فضدد    يعجددز عنددإ يحفظددإ مددا ال  حفظددإ يتيسددر لددإمددا  القددرآنفعلددى ندد  إنسددان  ن يحفددع مددن    رددم   وا 
نتب  ؟حسناتالدنيا وع لل من ال ديتقر  جرا لويعني   ن  حر  عشر حسناتبلإ   القرآنوفض  تموتإ   القرآن
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   نعدم مدن ودر فيهدا مند  هدذا األجدرحتدى السدنة لديس   ما فيها  جر مرتب على حروفهدا إال هدذا الكتدابنلها الدنيا 
 لكدن  ا  يلدتمس فيدإ علمد المدن سدلل طريق د ىجدير لدإ مدا يرجدى و   ألهد  العلدميرجدى لإ مدا يرجى السنة ليتفقإ ويتعلم 

  ال محروم  وال يفرط بإ إهذا شيء عظيم     كنرن حسنة بييالواحد  نمنة مم الاتمة !ن  حر  عشر حسنات
مدا  القدرآنعدوام لديحفع األشهور و الشاص يعال  نفسإ األيام و   إال وسعها ا  هللا نفسالذ  ال يستطيع ال ينلف  لكن
  ويبددددد  فيبددددد  بالفاتحددددة لمددددا ذنرنددددا  كددددن عليددددإ  ن يحفددددع مددددا يسددددتطيعل  إال وسددددعها ا  ال ينلددددف هللا نفسدددد  طاعسددددتا

 سددور و وااددر   رسددي يددة الك الشدديخومددن المهددم ممددا  هملددإ   الكددافرون  هدداودد  يددا  يو   اإلاددمصسددور  بددالمعوذتين و 
سدتطاع  ن وا  هدذا القددرف ذا حفع    ارها و من من  ولها   الكهفمن سور  وعشر آيات   و واار الحشر  البقر 

هدذا   هدذا الشداص ال بدد  ن يحفدع مدن الزلزلدة إلدى النداسن إ :مدا نقدو  لكدن  سدتكنر فداهلل  كندران يحفع ريدره فد 
وليس هندال حدد محددود للقددر   يزيد عليإ رن حفع هذا القدإ  سريحفع ما تي    الهذا نريبإ  مي هذا فرضإاع

ندم يحفظدون   بقيدة العلدومفي وب   ن يدالونهم بإ الناس  ن يلقنوا الربيان المفر  يبدءون عتاد ا و   الذ  يحفظإ
  األمدر فدي  و بغيدره  القدرآنيالطدون   وهذه طريقة المشاروة   ألار ا  مع بقية العلوم والفنون يالتدر على الباوي 

 ال ل لة إلهى سهور  النهاسمن سور  "  نامم   القرآنحفع من العلوم وب  شيء  ما طريقة المغاربة فم يلتفتون إلى 
بندت    و بدن  مدن االسدور هدذهيحدرص علدى مدن يلقندإ   ال يقر  وال ينتدبفيمن  ؟ألن المس لة مفترضة فيمن "تلقينا  

والممحددع  ن العلمدداء ال ينتبهددون وال يلتفتددون   الندداس إلوددراء الم يترددد  و عدد  مددام المسددجد و إ  و زوجددة  و   
لعدالم الربداني ا  ال  و ندا  تفدر  لكبدار العلدم  وردار السدور يقر هدا المقدرءون   بد  يترنونهدا لغيدرهم  األمور هلمن  هذ

إ   مدددن ووتدددفيجعددد "م النددداس ردددغار العلدددم وبددد  نبدددارهيالدددذ  يبدددد  بتعلددد"  بدددن عبددداس معلددد نمدددا فدددي الردددحي  عدددن ا
  .نما هو معرو   المدرنين بج  ووتإ ة العلمبطل  يضا  وياص   للمتوسطين اووتإ وسط   ويجع  من  ينللمبتدت

وفددي ريرهددا  هنددال نلمددات فددي هددذه السددور "للقههراء  وتحفيظهها  وشههرحا  لمهها يمههب فهمههه ا  وتصههحيح ا  تلقينهه"
  يفهمهدا طالدب العلدم   اسدير ميسدر وهندال تف  يحتدا  إلدى تفهيمهدا وشدرحها وتوضديحها وبسدطها  يحتا  إلدى حلهدا
  -رحمددإ هللا-سددعد  بددن تفسددير الشدديخ اف  سددتفيد منهددا المنتهدديوي  والمتوسددو ويفهمهددا المبتدددئ  ويفهمهددا العددامي
يسدتفيد   تفسدير نفديس  -رحمدإ هللا-بدن مبدارل   تفسدير الشديخ فيرد  مبسوط ب بسو عبار   مسه و تفسير ميسر 

 مددا الترددد    مددا يشددن  فددي هددذه الكتددب المددذنور سددير هددذه السددور وريرهددا متف علينددا  ن نراجددعف  منددإ طددمب العلددم
  يحتدا  إلدى دورات  مدع الفاتحدة هدذا يحتدا  إلدى وودت طويد  سدور سدور    سدور لتفسير هذه السدور السدبعة عشدر 

  .التفاسير الميسور  السهلةإلى يحا  اإلاو   لكن   حد  واوليس إلى دور 
 إال هللا  و ن محمد رسو  هللا: إلإ شهاد   ن الالدرس الناني: 
نمدد   ن ينددون  ولددإ الدددرس األو نبغددي وي :الدددرس الندداني ال فدد و  وا     اددره الشدديخ لمددا يتعلدد  بددإ  اددرا    وا 

   و  واجددب علددى و ن محمددد رسددو  هللا   ن ال إلددإ إال هللاالفاتحددة شددهاد   جددب علددى المنلددف وبدد  الفاتحددة وريددروا
القردد إلدى النظدر  و   ن  و  واجدب علدى المنلدف النظدرو ما يقولإ المبتدعة يندل ا  فبالشهادتين ام المنلف التلفع
  ند  هدذا ال دليد  عليدإ  ال  ال  ندم بعدد ذالدل تبحدث   و  مدا يجدب عليدل تشدل   و  واجب الشل :وبعضهم وا 
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 ماإلسددمدا  فددي وبهددذا يدد  و ن محمددد رسددو  هللا  إلددإ إال هللا ن ال   شددهد :المنلددف  ن يقددو نمددا  و  و جددب علددى إ
مدن   اآللهدةتنفدي جميدع  "ال إلدإ"  نافية جميع ما يعبد مدن دون هللا ( نافية ال)معرو   ن  "ال إلإ" :بشرح معانيها

مدن الملدول  نانت من الحجار   و األشجار  و من الممتنة  و من البشر  و سواء  من    رنف نانت     نوع
فبعدد  ن   شدريل لدإ تنبدت العبداد  هلل وحدده ال "ال إلدإ إال هللا"  وريرهم والرؤساء والعظماء من األحبار من الرهبان

ال إلدإ إال  :فد ذا ودا  المنلدف  -سدبحانإ وتعدالى- نبتها هلل  -سبحانإ وتعالى-نفى العباد  عن جميع ما سو  هللا 
لما يقولدإ المبتدعدة مدن  وهذا ام   اإلسممهللا دا  في   ن محمد رسو  شهد و إلإ إال هللا   ن ال  د و  شه  هللا

سدددبحانإ  -هلل   فينفددي جميدددع اآللهددة وال يدددتمنن مددن إنباتهدددا  نددم يمدددوت مددن ريدددر  ن ينمددد   ال إلدددإ : نددإ ودددد يقددو 
ع  الكلمدة بنطد  بدالودد يمدوت بعدد  :ويغلدو بعضدهم ويزيدد فيقدو   )هللا( فهدو يقتردر علدى لفدع الجملدة -تعالىو 

سدددبحانإ -فنسددد   هللا  نهايدددة لدددإ  والضدددم  ال    هللا العافيدددةنسددد   هدددو  هدددو :دون بعددد  فيقتردددر علدددى الضدددمير
فددي اليددوم يقددو  بعضددهم   الضددالينو   المغضددوب علدديهمو ن يجنبنددا طريدد    رددراط المسددتقيمال ن يهدددينا  -وتعددالى
يقدو    هللا :تلد  فد ذا والدذ  يحسدن السدنوت عليدإ الكمم المفيدد ؟!الكلمة مفيد  هللا هذه  هللا  لف مر : ماتة الواحد
 هدو  هدو هدو :وبعضدهم ليد  نهدار  الفاتدد    وال تكمن بإفاتد  المفرد ال تقع بإ فاللفع   ابرنا ؟ماذا عن هللا :وات 
ذا نان  مامهم و ويحسبون  نهم يحسنون رنع  نس   هللا العافية  هو  :مهم يقو مقد  ا   وا 

 بدددددددددددددددددددددددذنر هللا تدددددددددددددددددددددددزداد الدددددددددددددددددددددددذنوب
 

 وتدددددددددددددددددنطمس البرددددددددددددددددداتر والقلدددددددددددددددددوب 
 

فددم بددد  ن ينطدد    نسدد   هللا العافيددة  بدد  يعبدد مددن دون هللا  الواليددة عون فيددإويددد    ومقدددمهم  هدذا  مددامهم 
 نافيددا    بااتردار -رحمددإ هللا-شدرحها الشديخ  "ال إلددإ" :ومعناهدا  نردوصالفددي  وردتنمدا   بهدا علدى هددذه الكيفيدة

وهددذا   ال إلددإ موجددود  وبعضددهم يقدددر  منبتددا  العبدداد  هلل وحددده ال شددريل لددإ "إال هللا"  جميددع مددا يعبددد مددن دون هللا
: نقدو  ؟نيدف نفدى مدع وجدود اآللهدة :واتد ودد يقدو    "ال إلدإ"  التقدير موجود لوجود اآللهة التي تعبدد مدن دون هللا

ن    .وجودها من  عدمها  وجودها من  عدمها  آلهةب آلهة فهي في الحقيقة ليستعابدوها  نها  دعىاهذه اآللهة وا 
 رندان    رندان ال إلدإ إال هللا  شدروط ال إلدإ إال هللا "شهرو    إلهه إ  هللا مع بيهان ايهبشرح معان" :يقدو 
:  والهدا  نامندا   او ضا  بعضهم شرط   شروط ال إلإ إال هللا سبعة   نعم  اإلنباتالنفي و   ؟ نعمعإي  ال إلإ إال هللا

ال   و ال إلدددإ إال هللاال بدددد  ن نعلدددم معندددى   العلدددم المندددافي للجهددد  الدددذ  ال يعدددر  معندددى ال إلدددإ إال هللا يقدددع فيمدددا ا 
 :يزاو  الشدرل وهدو يقدو   يطو  بالقبرمع ذلل ال إلإ إال هللا وهو  :تجد الشاص يقو   وهو ال يشعر  يضادها

الدذ  يعرفدون   دليد  علدى جهلدإ ؟بدم إلدإ إال هللا  و دليد  علدى جهلدإ وعلمدإ دلي  على معرفتدإهذا   ال إلإ إال هللا
إلددى  ن ينتسددبو  وحددا  ننيددر ممددن  ا ننددرو   واحدددا   ا   جعدد  اآللهددة إلهددوددالوا:   اوولددو  :لددإ إال هللا لمددا ويدد  لهددممعنددى ال إ

تنفعإ ال إلإ إال   ال إلإ إال هللا :بالقبر ويقو  يطو   ال إلإ إال هللا :جه  في معرفة معنى اإلسمم دون حا   بي
  .ال ؟هللا

ومددر    ومددر  يدد تي بمددا يناوضددها  ال إلددإ إال هللا :مددر  يقددو   دإذا نددان شدداص يتددرد  شددللاليقددين المنددافي ل
 فالددذ   اوال مددن النددواب المرتددب عليهدد  هددذا لدديس علددى يقددين منهددا  ن شدداء نقضددها  وا  ان شدداء والهددإ  علددى مزاجددإ
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  ردطمحياالفيشدم  الظدن المقردود بدإ  يشدم  مدا يحتمد  النقدي  بجميدع ردوره  شدل هنداالف  لشداليتردد هدو ا
م الذ  ال يحتم  النقي  الجازم لألن اليقين هو الع ؛فما يحتم  النقي  يقابلإ اليقين  الوهميشم  ل و ويشم  الش

والشل في اردطمح  هد    الشلعبرون بهنا يو   واب  اليقين ماتةبال ماتةإذا نزلت النسبة عن   ماتةالب ماتةنسبة ب
النسددبة  ت  يعنددي إذا نانددالمسدداوا النقددي  مددع االحتمددا  يعنددي  ن الابددر يحتمدد    االحتمددا  المسدداو   :العلددم هددو
اج  واالحتمدا  الدر   ظدنهدذا  ماتدةلامدن النسدبة مدن امسدين إلدى مدا يقدرب  تارتفعدإذا   شل :اوالو  ماتةالامسين ب

يعندي مدوون  ماتدةالنسدبة عدن ال لشدل  ندإ إذا نزلدتلمم هنا المنافي فه  معنى الك  إذا نز  عن الامسين فهو وهم
ال إلإ هذا محق  لد) :نقو  ماتةبال عشرين ماتةبال عنده شنول بنسبة عشر   ماتةبال بنسبة تسعين معتقد و   بنسبة
َن َأنَُّههم مُّاَلُقهو }الَِّ يَن َيُظنُّو: فماذا عن وولإ تعدالى  هو ما يحتم  النقي و االرطمحي  ظنعرفنا ال( إذا إال هللا
ِهههمْ   هدد  العلددم  دهنددا عندد ظددنال  اليقددينهنددا بمعنددى  ظددنال :نقددو   ظددنلوينفددي هددذا ا ظددنهددذا  [( سددور  البقددر 94)]  َربِِّ
ال   اليقين واالعتقاد الجازم بمعنى فدي     و هندال نسدبة ولدو يسدير  و يتدردد فدي لقداء هللا  قداء هللافدي لفمن يشدل وا 
  .يمانإا   نإ ال يموي ربإ هذا ال ير  إاحتم

مقبولدددة إال مدددع  فدددم عبددداد   ط لكددد  عبددداد   وهدددو شدددر اإلادددمص ال بدددد مندددإ  شدددرللاإلادددمص المندددافي ل
 ن ينددون  همددا نحددن بردددد إالعمدد  ومنددال بددد  ن ينددون   وهددو المتابعددة   وال بددد مددن إضددافة شددرط ندداناإلاددمص

  يدر  و ردغيربن  ال بتد نير وريدب  و بعيدد "ال إلإ إال هللا مالص هلل" :يقو   -سبحانإ وتعالى-لوجإ هللا  ا  االر
دوجددنا  :طراتدفمدن ال  !..إ إال هللاال إل :و   متبوع رتيس األسدر فدي المسدجد  لدبع  اراتممدن يقدود السدي اشار 

هدذا ال ينفعدإ   مسدلم نفيلدإ  بابدإ مسدلم :ودا   هم  ندإ لديس مسدلمظنيغلب على  مألنه ؟  ه  هو مسلمست  يرلي
يندافي اإلادمص لدذ  اف  -سدبحانإ وتعدالى-هلل  ن تكون ردمتل امردإ   و كون  نت مسلمال بد  ن ت  من  هذا
  .الشرل

المحبدة   بمقتضداها عدامم    امرددوا  بهد  افدي وولهد :  ن يقدو  هدذه الكلمدة ردادوا  والردق المنافي للكدذب
هدذا    مدا مدن يحدب  حددا  نحبدإ هلل هدذا شدرل  وما يردر عن هللا  -سبحانإ وتعالى-محبة هللا   المنافية للبغ 

ن هذه المحبة ؛ ألفهذا ينق  ال إلإ إال هللا    و ما جاء عن هللاهللا بغ   سواء  هللايبغ  ما جاء عن  و شرل 
ال   و ونفعها للمنلف  من شروط رحتها  شرط من شروط ال إلإ إال هللا  و  إ فدي نتابدهللاعن بغ  ما جاء إذا  ا 

 إيع؟   }َ ِلَك ِبَأنَُّهْم َمِرُهوا  على لسان رسولإ
   َما َأنَ َ  ّللاَُّ } طالب:

نراهيددة  و    و نراهيددة الدددين  مددا جدداء عددن هللا ةيددنراه و   ة هللايددفنراه [( سددور  محمددد4)] َأْعَمههاَلُهْم  َفههَأْحَب َ }
 :ودد يقدو  واتد   ال إلدإ إال هللا : و بعد  مدا جداء عدن الرسدو  هدذا مندافي لقدو    و نراهيدة ديدن الرسدو   الرسو 
ويتقدزز مدن   بعد  النداس يندره اللحيدة  شدعاترلا و بعد  مدن يد مره ب  مدن النداس يندره بعد  الشدعاتر انر  ننيدر  

 بعدد  الندداس ينددره  -عليددإ الرددم  والسدمم- المرددطفي هددذه سدنة ألن  اطددر عظدديمهددذا علدى   يتهدا وحاملهدداؤ ر 
هدذا   -عليإ الرم  والسدمم-ألنهم ي مرونإ بتطبي  دين الرسو   ؛وينهون عن المننر  الذين ي مرون بالمعرو 
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دد  نددرههم لرمددر والنهدديإذا نددان ي  علددى اطددر عظدديم ألنددإ  ؛مددن الندداس مددن  هدد  الحسددبة ا مددا إذا نددان ينددره شار 
 ما إذا نرهإ و بغضإ ألنإ ي مر بالمعرو  وينهى عن   حر  بينإ وبينإ وضيإ هذا األمر سه  ناني رير األو 

  .اطر عظيم بم شل على المننر هذا
إلسددمم هددو االستسددمم اف  -سددبحانإ وتعددالى-هلل  لمسددبددد  ن ينقدداد المسددلم ويست ال  االنقيدداد المنددافي للتددرل

ال فواالنقيددداد و  ننيدددر مدددن  :ودددد يقدددو  واتددد   وال يستسدددلم ألوامدددره  مدددا معندددى مسدددلم ال ينقددداد ألوامدددر هللااإلذعدددان  وا 
 ؤالءهد  ن و دون مدع اعتدرافهم بد نهم مادالفندانوا ال ينقداإذا  ؟رير مسلمين  نهمه  معنى هذا   المسلمين ال ينقادون 

معلدوم مدن  ا   مدر  اإذا  نندرو   مدن الددين يارجدون دليلدإ وطعدي  مور بدإ إذا استحلوا التدرل والمد لكن  وا معاريارتكب
هددذا   بقاتدد  امددا  ندد :وددا   هللا ال إلددإ إال :ودد  :إذا ويدد  : مددا  نددا مرددلي وددا   : ردد    لددإ   إذا ويدد ضددرور الالدددين ب
 ذههدد ا وتهاون دد رددم  تكاسددم  لترنددإ لإذا نددان   دا  واحدد وجوبهددا ينفددر وددوال  لرددم  مددع جحددد كددن هدد  ترنددإ لل  تددارل

لكدن   بوجوبهدا ودر تدرل ولدو  هد  التحقيد   ندإ ينفدر إذا  جمدع مدن دعند والمفتى بإ  والمعمدو  بدإ  المس لة امفية
 :لنداو  وهللا الريام ما هو بواجدب :وا  ؟لماذا  ما  نا براتم :وا   رم رمضان :لإ ي و في مس لة نانيةنفتر  
 نف     وعند   سر و نا عند  عم   وهللا حر :لو وا لكن   الضرور من الدين بالريام معلوم وجوب ألن  ؛نافر
ينفدر بتدرل مدن يدر   ندإ من  ه  العلم   نبيروعلى اطر   ا  عظيم ا  ارتكب  مر   رمضانا براتم في ما  ن  عليهم
  .من األرنان  الرم ترل يوجد ما ينفر بإ إالنإ ال عندهم  عتمد الم لكن  األرنان

فددم تددرد   ن تقبدد  جميددع مددا تلزمددل بددإ ال إلددإ إال هللا  و بددد  ن تقبدد  ال إلددإ إال هللا ال :لددردلالقبددو  المنددافي 
  .ال إلإ إال هللا ياتمن مقتض شيت ا

ولددذا   هددذا هددو الشددرط النددامن  الكفددر بمددا يعبددد مددن دون هللا  هددذا النددامن :والكفددر بمددا يعبددد مددن دون هللا
  :في بيتين الشروط مجموعة ت هذهجاء

  .والنامن في البيت الناني  السبعة في بيت واحد .. علم يقين
اددددددمص وردددددددول مددددددع  علدددددم يقددددددين وا 

  

 والقبدددددددددددددددو  لهددددددددددددددددا محبدددددددددددددددة وانقيدددددددددددددددداد 
   

 

    ردق  محبة  انقياد  وبو   سبعة.  إامصيقين  علم
 وزيدددددددددد نامنهدددددددددا الكفدددددددددران مندددددددددل بمدددددددددا

             
  

 اهددددددل  وددددددد     سددددددو  اإللددددددإ مددددددن األونددددددان 
 

  
   

 

ال إلإ  :ويقو   يعبد هللا بهذه الشروط السبعة ا   ن شار رال يترو   بد  ن ينفر بما يعبد من دون هللا ال
ال همدا رنندا   هما رننا اإليمدان  طاروتالوالكفر ب  هللاال بد من اإليمان ب  إال هللا وال ينفر بما يعبد من دون هللا

 مهمدا ناندت  مدن ندان ا  ناتندكفر بجميدع مدا يعبدد مدن دون هللا الإال بدهللا  إلإ إال ن ال  تر  شهاد وال   إلإ إال هللا
 .-سبحانإ وتعالى-عند هللا  تإمنزل
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 الدرس النالث:  رنان اإليمان:
ندم فدي   وشروط ال إلإ إال هللا  هما  ومعنافي الدرس الناني الشهادتين -تعالى رحمإ هللا-نم ذنر الشيخ 

متبه ورسله وباليوم و  مالئمتهو  هللاأن تؤمن ب ه " :ووا    رنان اإليمان -تعالى رحمإ هللا-نر الدرس النالث ذ
 :هدو فدي الشدرع: الترددي  الجدازم  و األرد  هدوفي  اإليمان : وال   "،القدر خيره شره من هللا تعالىاألخر وتؤمن ب

 سددلف هددذه األمددة    نمددا وددررهد ويددنقصوهددو عنددد المحققددين يزيدد  رنددان  وعمدد  باألالجندداناللسددان  واعتقدداد بوددو  ب
بهددا فددي  -عليددإ الرددم  والسددمم-و جدداب النبددي   القددرآنذنددرت فددي مواضددع مددن  :اإليمددان سددتةعلقددة بألرنددان المتاو 

ادر وتدؤمن سدلإ وبداليوم اآل ن تدؤمن بداهلل وممتنتدإ ونتبدإ ور )) :يمدان ودا بريد  عدن اإلج تعريف اإليمان لما س لإ
و ندإ هدو المسدتح  للعبداد     ندإ موجدود مدا  از ج و ن تقر وتعتقدد اعتقدادا     ن تعتر  بوجود هلليمان باهلل اإل القدر((ب

جازمدا  ال يسداوره  ا  تعتقدد اعتقداد نيمان بالممتندة    واإل ن تجتنب نواهيإ  و و ن تذعن ألوامره  ها سو  من وحده دون 
و نهددم فددي   -سددبحانإ وتعددالى-ون هللا الكتدداب والسددنة بدد نهم ال يعردد فدديورددفهم  بددان هلل ممتنددة جدداء  دنددى شددل

هلل  نو  ,جماال  إ ةقي  ونؤمن بالبالممتنة من إسمانعر   بمن فنؤمن  فيرر   و نهم عدد نبير وجموادمتإ تإعباد
 و)) طت السماء وح  لهدا  ن تدت: في حديت األطيو ارباألنما جاء في ا  ريممتنة عدد نب -سبحانإ وتعالى-
ند  يدوم   ملدل  لدفسدبعون فدي اليدوم  المعمدور يدالدإ والبيدت ((وداتموفيدإ ملدل سداجد  و ا موضدع وددم إال مدا فيهدف

 .إليإ آار ما عليهمال يعودون  يدالإ سبعون  لف ملل
والمقردددود   لادمتدددإ وعبادتدددإ -سدددبحانإ وتعدددالى- القهدددم هللا  الددد  مدددن ندددور  ندددوراني ندددة الددد تممفال  

يزيددون  وال  إلديهمحاجدة ر يدمدن ر -سدبحانإ وتعدالى- قهدم هللالهدم انل لال فدا  حاجدة نها مدن  بالادمة ال يعني
نسهم   م جنهمفلو نان الال  نله  يتا  ش منإ ون ينقرال و   إملكفي  علدى ندانوا  مهنديودديمهم وحد  محيهم وميدتهوا 
– هللافلدديس الدد    نددانوا علدى  تقددى ولددب رجدد  لددووبددالعنس    شدديءهللامدن ملددل  ضددر واحددد مددارجدد  ر ولددب  فجد

  .المطل  ب  هو الغني الغنى  إليهم جةحالووات لغيرهم من الماول لممتنةل -تعالىو  سبحانإ
ال  ا  يقيندوندوون  زمدا  افنعتقدد اعتقدادا  ج  يمدان إال بدإاإلرنن مدن  رندان اإليمدان ال يدتم  واإليمان بالرس   
ن عدددهم نمدا جداء   و مليحدذروهم ويندذروه األمدمإلدى    رسد  الرسد -سبحانإ وتعدالى-ب ن هللا شل  دنى يساوره 

سدمإ ا عرفندابمدن من   وندؤ رفيدر و مدا األنبيداء فجدم  ماتةنمنمن   كنرذر على ما فيإ من الكمم في حديث  بي 
ووظيفدة الرسدو    مهماءم  و لدم نعدر   سدهماءعرفندا  سد سدواء  وعليندا  ن ندؤمن بالرسد  نلهدم  الرسد هؤالء من 
ال يجوز و   إال البم  موليس عليه  -عز وج -بعبادتإ  وبعبادتإ  -ىسبحانإ وتعال-هللا  الال  بطاعة ي مر إ ن

عليإ الرم  -و فض  الرس  نما هو معرو  محمد   -سبحانإ وتعالى- هللاح  من حقوق      ن يرر  لهم
ذنره   في الووت نفسإ عبد من عباد هلل يضا  وهو   -سبحانإ وتعالى- هللارسو  مرس  من عند  وهو  -والسمم

}َوَأنَّهُه َلمَّها  [( سدور  اإلسدراء1)] }ُسهْبَحاَن الَّهِ أ َأْسهَرِ ِبَعْبهِدِه  المقامات بالعبودية في  شر  -سبحانإ وتعالى- هللا
   األنبيداء و  غيدره مدن الرسد ل الو   فم يجوز  ن يرر  لإ  ذلل رير إلى [( سور  الجن14)] َقاَم َعْبُد ّللاَِّ َيْدُعوُه 

شدرفهم هللا   بقيدة الالد ى زيدة علدنعدم لهدم م  فهدم الد  مدن القدإ  -سدبحانإ وتعدالى- هلل إررف مما يجب شيء
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 الو واإليمدان بالرسد    -سدبحانإ وتعدالى- هللاحقدوق مدن  شديت اردر  لهدم  ن ييجدوز ال لكدن   بحم  هذه الرسدالة
عندإ مدا اجتناب و   برا  بما إترديقو    مر فيما طاعتإ: ستلزم اإليمان بإي  -عليإ الرم  والسمم- سيما نبينا

 .-عليإ الرم  والسمم-ال بما شرع إو ن ال يعبد هللا   وزجرنهى 
  اإليمان بالبعث بعد الموتبد من  ال  و نإ بعد الموت بعث  ؤمن ب ن هنال يوم آار: نوباليوم اآلار

بالقدددر ايددره  واإليمددان  يددد الالدد  بعددد مددوتهميع -سددبحانإ وتعددالى-و ن هللا   نمددا جدداء فددي النرددوصنددؤمن بددإ 
 إالاألمدم و الشدعوب ب يال يردو   ب اإلنسدانيو نإ ال يرد  قدربو ن ن  شيء   -سبحانإ وتعالى-وشره من هللا 
 .-سبحانإ وتعالى-ال يريده  ماال ينون في القإ   عليهم -سبحانإ وتعالى-شيء نتبإ هللا 

ل لدددم يندددن   ن مدددا  اطدددو   لتدددلياط بل لدددم يندددناوتجدددزم بددد ن مدددا  رددداإليمدددان بالقددددر  ن تعلدددم وتدددوون  
فدددد نهم ال عليددددل  -سددددبحانإ وتعددددالى-و ن األمددددم لددددو اجتمعددددت عليددددل ليضددددرول بشدددديء لددددم ينتبددددإ هللا   ليردددديبل

 .لم يستطيعوا ذللولم ينتبإ لل ولو اجتمعوا على  ن ينفعول بشيء لم يقدره هللا لل   يستطيعون ذلل
 الدرس الرابع:  وسام التوحيد: 

 رفات. الو األسماء  دتوحيو   الربوبيةتوحيد و   األلوهيةتوحيد  :نمنةوهي   د وسام التوحي :الدرس الرابع
عددز -فددراده ربدإ هدذا توحيددد العبدد وا    فدراده بالعبدداد وا   -سدبحانإ وتعددالى-توحيددد هللا  :هدو توحيدد األلوهيددة

 ريدر إؤل ديفدم يجدوز  ن يعبدد وال   -سدبحانإ وتعدالى- مما ياتص بدإ ا  تي ن ال يرر  لغيره شبعبادتإ ب -وج 
وهنددذا جميددع   إال لددإوال يرددلى   سددواه دعىوال ي دد  إال بددإوال يسددتغاث   إال لددإ ينددذر فددم  -سددبحانإ وتعددالى- هللا

 .األلوهيةتوحيد تحقي  وبهذا يتم   -عز وج -منها لغير هلل  شيءيجوز رر  ال   نواع العباد 
ق المترددر  الددذ  ال شددريل لددإ فددي هددذا الددرب الاددال  الددراز و نددإ    مددا توحيددد الربوبيددة واإلوددرار بوجددودهو 
توحيدددد  الدديصوحدددده دون تينفددي الربوبيددة ال توحيدددد ببددإ واالعتددرا  اإلودددرار ال فددي الددرزق  و و  فددي الالددد البدداب 
لدإ إال ال إ :الكفار حتى يقولدوا -عليإ الرم  والسمم–بي نان نافيا  لما وات  الن لو ألنإ ؛من الشواتب األلوهية

  .ولكنهم يشرنون معإ ريره  سواهال رازق  نإ و   ريره إ ال اال و ن  ود هللاهم يعترفون بوج  هللا
يجدب   لدىولدإ الردفات الع األسماء الحسنىلإ  -سبحانإ وتعالى-فاهلل  :األسماء والرفات  ما توحيدو 

نمدا  -عليدإ الردم  والسدمم-رسولإ لسان وعلى  في نتابإ  -سبحانإ وتعالى- هللااإليمان بجميع ما جاء عن 
  لددإ األسددماء الحسددنى -سددبحانإ وتعددالى-نددؤمن بدد ن هللا   فيددتحريفهددا وال التكيال نتعددر  لت ويلهددا وال و  جدداءت 

نما يليد  بجملدإ   -عليإ الرم  والسمم-رسولإ عن  و هللار  عن  ماونؤمن بجميع ما جاء في النروص م
لل وندذ  وجدإ مدن الوجدوهال يعتريإ نقص ب   المطل  الذ كاملة الكمااللى  ن لإ الرفات العونؤمن ب  إتموعظ

وردفإ  و   إال بما سدمى بدإ نفسدإ -سبحانإ وتعالى-نسمي هللا ال و  رفنفم  اإليمان بالرفات ينون توويفيا  
 :الشدرل األكبدر  وشدرل افدي  ردغر  وشدرل  كبدر شرل  :نمنة او نه   وسام الشرل -رحمإ هللا-نم ذنر   بها

  وهدو الدذ  يوجدب الالدود فدي الندار  محدبو للعمد الوهدذا الشدرل هدو   ريره -عالىسبحانإ وت- ن تعبد مع هللا 
}ِإنَّ ّللاَِّ َ  َيْغِفههُر َأن ُيْشههَرَك ِبههِه َوَيْغِفههُر َمهها ُدوَن َ ِلههَك ِلَمههن   [( سددور  الزمددر45)]}َلههِئْن َأْشههَرْمَو َلَيْحههَبَطنَّ َعَمُلههَك  
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ن وا    ا  عظيمدد ا  ن نددان اطددر   وا  فدد مره  سدده  مددن الشددرل األكبددرر و مددا الشددرل األرددغ  [( سددور  النسدداء94)]َيَشههاء  
نبدداتر   الكبدداترنتحددت المشديتة وال يدددا    نددإ ال يغفدر: إحتددى ودا  بعضددهما  اطدرا  عظيمددالشددرل األرددغر ندان 
لكدن   إلد رفدرن شداء   وا  عذبدإ -سبحانإ وتعدالى-ن شاء هللا إمشيتة الداالة تحت المسلم  يقترفهاالتي  الذنوب
}ِإنَّ ّللاَِّ َ  َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك  :يدا  في وولإ تعدالى ب    نإ ال يغفريقتضي إطمق الشرل عليإ  األرغرالشرل 

وال   الالددود فددي النددار يهدو ال يقتضدد وعلددى ندد  حددا   [( سددور  النسداء94)]ِبههِه َوَيْغِفههُر َمهها ُدوَن َ ِلههَك ِلَمههن َيَشههاء  
دد  ياددر  مددن الملددة الشددرل   -تعددالى شدداء هللا نإ-هددذا الشددرل فدد ن مآلددإ إلددى الجنددة  ونقددي مددن ذبفردداحبإ إذا ع 

مدا شداء هللا وشدداء  :ودو و   -تعدالىسدبحانإ و -الحلدف بغيدر هللا  :الشدرل األردغر لدةمدن  من  هدو الريداءو الافدي 
  .هذا شرل  رغر  ال هللا وفمن  ولو فمن

تاشددع فددي   تسددنن فددي رددمتل  رددم تطيدد  ال  مددرآ  الغيددر بعمدد  الايددر  والشددرل الافددي هددو الريدداء   
 افى من دبيب  ةموهو في هذه األ  من  نواع الشرل نس   هللا العافيةهذا   وراءتل لما تر  من نظر ريرل إليل

مدا ال  علدم" ل سدتغفرل و   ذ بدل  ن  شدرل بدل و ندا  علدمو عدندي   : "اللهدم إولإ نفار  نما جاء فدي الابدر تقدو   النم 
ذا الشدرل وهدذا الريداء وهد  والشيطان حريص على إحباط  عمدا  اإلنسدان  إ افيألن ؛هذا فيما تاشى  ن تقع فيإ
ن وا    شل في بطمنإ  اره فمنإ من  ولإ إلى ر ا  ف ن ونقص نوابإ يحبطإو  ن لم يبطلإإذا االو العم  الرال  إ

سدبحانإ - شداء هللا نإ-ندإ ال يضدره ندم واومدإ ف  ريدر ذلدل و علدى الحدا   و  علدى الرداتم و طر  على المرلي 
  .-تعالىو 

 ن   ل فدي العبداد ينعدم هدذا تشدر   غيرهولتعم  العم  هلل   من  نواع الشرل ما يسمى بالتشريل في العباد 
و ن   محرمدا  ضدر في العباد   مدرا     إذا شرنتومنإ ما ال يضر  العباد فمن التشريل ما يضر ب  تعم  هلل ولغيره

لدو ودددر  ن   ال شديء فيدإ -شداء هللا نإ-فدداألمر  ن شدرنت عبداد  بعبداد و   شدرنت بهدا  مدرا  مباحدا  فدداألمر  سده 
تدزو  مدن  جد  وضداء شدهوتإ نمدا جداء فدي  ن ندان  وا  في عبداد  وهو  جر: يؤ نقو   تزو  لقضاء الوطر اشار  
 ر يددتم لددو   نعددم)) :وددا  ؟وينددون لددإ فيهددا  جددر  يدد تي  حدددنا شددهوتإ :وددالوا ((وفددي بضددع  حدددنم ردددوة)) :الحددديث
ويقرددد مددع ذلددل   ل العبدداد  بغيرهددا طددا  بالبيددت ويقرددد بددذلل نددواب هددذا الطددوا فدد ذا شددر   ((ا فددي حددراموضددعه
الطرودات  مشدي و  من  ن  مشي فدي األسدواق بدال   :فقا  منم   يننر المشي  نرحإ األطباء ب ن يمشي  التافيف

الو فددي المطددا  لددإ  جددر  المشددي فددي  لددإ مددنو دن عأل -ىتعددالشدداء هللا  نإ-يددؤجر   جددرلددإ    ؟ نعددملدديس لددإ  جددر ا 
 فطدم نفسدي بددون  ن مدن   ردوم بددال   :فقدا   لدو  مدر بحميدة  نإ عددو  إلدى ايدرال شل   إلى المطا  الطروات

لكدن مدن   ألن عدولإ إلدى هدذه العبداد  ايدر لدإ -شاء هللا تعالى نإ- روم و حتمي في الووت نفسإ يؤجر    جر
هددذا تشددريل فددي العبدداد  لكددن فيددإ تطويدد  الرنددوع مددن  جدد  الددداا   ا  جددر شددل  نددإ  عظددم   الرددت نيتددإ للعبدداد  ال

ن ودا    وا  فيإ عندد  هد  العلدم مدا لدم يضدر بالمردلين فم شيء  يدرل الرنعة ن لحة ألايل المسلم من  ج  مر
  . نإ من التشريل المذموم :ونق  عن المالكية القرطبي
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بوط الع :-رحمإ هللا-يقو  الشيخ  َوَلهْو } :نمدا ودا  تعدالى  والالود في النار  م فالشرل األكبر يوجب ح 
}َمها َمهاَن ِلْلُمْشهِرِميَن َأن َيْعُمهُروْا َمَسهاِمَد  :وودا  سدبحانإ [( سدور  األنعدام44)]َأْشَرُموْا َلَحِبَ  َعْنُهم مَّا َماُنوْا َيْعَمُلوَن  

ال شدل  ن  [( سدور  التوبدة11)]َمهاُلُهْم َوِفه  النَّهاِر ُههْم َخاِلهُدوَن  هللا َشاِهِديَن َعَلى َأنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئهَك َحِبَطهْو َأعْ 
ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِمَد ّللاِِّ } لكن ال بد  ن يقترن بالعمار  الحسية العمار  المعنوية  األعما  مساجد من  فض العمار  

 ؟ ن يتبدرع ندافر ببنداء مسدجدمدنم  مدا المدانع  ؟حردرلمداذا هدذا ال :وات ود يقو   [( سور  التوبة14)]َمْن آَمَن ِباّللِِّ  
بد  هدي   نهدا ال تنفعدإ ما عمار  الكافر للمسجد ف  [( سور  التوبة14)]ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِمَد ّللاِِّ َمْن آَمَن ِباّللِِّ  } :نقو 
ْلَحاجِِّ َوِعَماَرَ  اْلَمْسِمِد اْلَحَراِم }َأَمَعْلُتْم ِسَقاَيَة ا :ويقدو يذم من يعمر المساجد  وبع  الناس  ألنإ مشرل ؛حابطة

نعم هي ليست نمن ن عمار  المسجد الحرام..  : إويقو   يرددها بع  الناس  [( سور  التوبة14)] َمَمْن آَمَن ِباّللِِّ 
لإليمددان عمددار  المسدداجد  و   مددا إذا رددارت وسدديما    لكددن إذا وارنددت اإليمددان فهددي مددن  فضدد  األعمددا   مددن بدداهللآ
ن أل ؛وال  جر فيها وال نواب بدون اإليمان  سقاية الحا  ال اير فيها دون اإليمانو فعمار  المساجد   يمان باهللاإل

 ،عليههه فلههن يغفههر لههه ون مههن مههاوا  "يقددو :  .وهددذا عمدد  مددن  عمددا  الايددر  األعمددا  قبددو  جميددعلاإليمددان شددرط 
( سههور  84)]ن ُيْشههَرَك ِبههِه َوَيْغِفههُر َمهها ُدوَن َ ِلههَك ِلَمههن َيَشههاء  ِإنَّ ّللاَِّ َ  َيْغِفههُر أَ } :قهها  تعههالى ،والمنههة عليههه حههرام

َم ّللاُِّ َعَليِه اْلَمنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصا :وقا  تعالى [النساء ( 17)] ٍر }ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك ِباّللِِّ َفَقْد َحرَّ
  .نس   هللا العافية [سور  الماتد 

نحهو و  ،واله ب  لههم ،والنه ر لههم ،وا ستغاثة بههم ،دعاء األمواو واألصنام :من أنواعه"و  :يقو  الشديخ
التون  على رير   -سبحانإ وتعالى- هللامنها لغير  ع العباد  التي ال يجوز رر  شيءمن  نوا ورير ذلل  " لك
  .برنس   هللا العافية ن  هذا من الشرل األك  هللاالسجود لغير   هللا

ولكنهه لهيس مهن  ،الكتاب والسنة تسميته شرما  من نصوص ما ثبو بال"فهو  :يقدو  ما الشرل األرغر 
ونحهو  لهك  ،ما شاء هللا وشاء فهالن :وقو  ،هللاالحلف بغير ، و منس الشرك األكبر مالرياء ف  بعا األعما 

 ((الريهاء)) :ل عنهه فقها فسهئ ((أخوف ما أخاف عليمم الشرك األصغر)): -صلى هللا عليه وسلم-لقو  النب  
ه او ور  ،بإسههناد ميههد -رضهه  هللا عنههه-عهن محمههود بههن لبيههد األنصهارأ  والبيهقهه  الطبرانهه اه اإلمهام أحمههد و و ر 

 مدر  يدرو   "-صهلى هللا عليهه وسهلم-بن خديج عن النب   د ميد  عن محمود بن لبيد عن رافعالطبران  بأساني
ومحمود بن لبيد معرو   نإ رحابي رغير جدا    بن ادي  ة رافعبواسطعن محمود بن لبيد بدون واسطة ومر  

ن يدرو  عدن   فدم يبعدد  بدن امدس سدنينافدي وجهدإ وهدو  -عليإ الرم  والسدمم- عق  المجة التي مجها النبي
  .بواسطة -رلى هللا عليإ وسلم- النبي

حمهد بإسهناد إلمهام أاه او ر  ((دون هللا فقهد أشهرك مهن حلهف بشه ء)): -صلى هللا عليهه وسهلم-وقوله "
عمر ابن ه أبو داود والترم أ بإسناد صحي  من حديث او ، ور -رض  هللا عنه-صحي  عن عمر بن الخطاب 

 ((أو أشهرك مهن حلهف بغيهر هللا فقهد مفهر)): قها أنهه  -عليهه الصهال  والسهالم-أن النبه   -مهارض  هللا عنه-
 ((ما شاء هللا ثم شاء فالن :ولكن قولوا ،شاء فالنشاء هللا و ما  :  تقولوا)): -صلى هللا عليه وسلم-وقوله 
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-يقدو    وهذه  منلإ للشرل األرغر  "-رض  هللا عنه-أخرمه أبو داود بإسناد صحي  عن ح يفة بن اليمان 
هدذا  "ولكنهه ينهاف  ممها  التوحيهد الوامهب ،و  يومب الخلهود فه  النهار ،وه ا النوع   يومب الرد " :-رحمدإ هللا

ال فدي الندار يبقى االدا    ال يلزم منإ  ن يالد  و يحبو العم ال   وال يوجب الالود في النار  ب الرد النوع ال يوج
شداء إن -يددا  الجندة   ذا نقديفد  ندم األردغربقددر شدرنإ هدذا  نمدا يعدذبإ  ليست عليإ حدراموالجنة   ار  منهاي
  .-تعالى هللا

أخبههرمم بمها هههو   أ)): -صهلى هللا عليههه وسهلم-قولهه دليلههه ف ،الشههرك الخفه  وههو :النهوع الثالههثأمها "
 يقوم الرمل فيصل ))الشرك الخف ،  :قا  ،بلى يا رسو  هللا :قالوا ؟((أخوف عليمم عندأ من المسي  الدما 

هدذا هدو  "ن أبه  سهعيد الخهدرأ ه اإلمهام أحمهد فه  مسهنده عهاو ر  ((ين صالته لما يهِر مهن نظهر الرمهل إليههفي  
فاتدإ علدى المسدلم وهدذا الافدي مدع دوتدإ وا  اء الذ  هدو ندوع مدن  ندواع الشدرل األردغرالريإيع؟ هذا هو الرياء  
سدددبحانإ -بددد  عليددإ  ن يالددص وجددإ هلل   وشددماال   ا  يشددرد ويددذهب يميندد فددم يجعلدددإ  و ن يراوددب ولبددإ  حظددإ ن يم
  .-وتعالى

يعندي يددا   "افأما الشهرك الخفه  فإنهه يعمهمه ،وأصغر أكبر :ويمو  أن يقسم الشرك إلى نوعين فق "
 باإلسهالم ن يتظهاهروو  ،ألنهم يخفهون عقائهدهم الباطلهة ؛مشرك المنافقين فيقع ف  األكبر"األرغر في األكبر و 

 األنصههارأ ويمههون فهه  الشههرك األصههغر مالريههاء ممهها فهه  حههديث محمههود بههن لبيههد  ،وخوفهها  علههى أنفسهههم ريههاء  
  ."وهللا أعلم ،قدمالمت

وينمن  ن يجع  الافي   وافي يقسم إلى نمنة  نواع  كبر  رغر  ن الشرل -رحمإ هللا-مقرود الشيخ 
فمدا ظهددر مدن الشددرل األكبدر ينددون  داادد  فدي النددوع  وسددم مدن النددوع النداني  و وسدم مددن الندوع األو   مدن النددوعين

 ا رغر جلي   الشرل األرغر ينون شرن  وما ظهر من ا من الشرل األكبر ينون شرنا  افيا  ما افي و   اجلي   اشرن  
  .ه االستقرارمرد  والحرر   وعلى ن  حا  فالتقسيم مجرد ارطمح  ا رغر افي   ا  ما افي منإ ينون شرنو 

 الدرس الاامس:  رنان اإلسمم:
فدددي  جددداءت  وهدددي امسدددة  فدددي الددددرس الادددامس ألرندددان اإلسدددمم -رحمدددإ هللا-بعدددد هدددذا تعدددر  الشددديخ 

يتداء   و ودام الردم   وا  و ن محمدد رسدو  هللا  إ إال هللا ن ال إل))شهاد  : بن عمراين وريرهم من حديث الرحيح ا 
مددن حددديث ابددن عمددر رددحي  الوفددي   ((لمددن اسددتطاع إليددإ سددبيم  هللا الحددرام بيددت وحدد    ورددوم رمضددان  الزنددا 
يتداء الزنددا    ن ال إلدإ إال هللاشدهاد   :))بندي اإلسدمم علدى امددس :يقدو  ودام الردم   وا    و ن محمدد رسددو  هللا  وا 

 ((ورديام رمضدان  وح  البيت)) :  وفي رحي  الباار  مضان  وح  البيت لمن استطاع إليإ سبيم ((وروم ر 
من ترل شيتا  منها  ش نها عظيم جدا    ش نها عظيم  امسة رنان وعلى ن  حا  هذه   بتقديم الح  على الريام
ا بوجوبهد عتدر ا ن لردم  وا    ومدن تدرل الديس بمسدلم  ردم   ندإ  مدا مدن تدرل الشدهادتين ف  فهو على اطر عظيم

عتر  بوجوبها ولم يددفعها ف ندإ ال ينفدر ا إذا و ما إيتاء الزنا  ف نإ   من  ه  التحقي  عند جمع ف نإ نافرو ور بإ 
ل األرندان الامسدة  و واحدد منهدا فدالقو  بنفدر تدار   ل بقية األرنانار ن وي  بنفره ننافر ت  وا  عند جمهور العلماء



 

 

 

 

 

 

- 
05 

- 
 

- 05 - 

 - 05 - معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ن   ينفدر بعددم رديام رمضدان وا  ينفدر بتدرل الزندا   وهو وو  في مذهب اإلمدام  حمدد  موو  معتبر عند  ه  العل
ولذا بني عليها  ؛عليها ال يقوم اإلسمم إال  على ن  حا  هذه دعاتم اإلسممو   ينفر بترل الح   عتر  بوجوبإا 

 هدذه األرندان فعليدإ فمدن تدرل منهدا علدى اطدر عظديم  ارل شديءتدف  ال ينبتف نإ دون  رنان  و   بناء  اإلسمم
المعاردي   و مدره اطيدر  الكفدر شد نإ عظديم   و ن يؤديها على الوجإ المطلوب؛ ألن ن يبادر بالتوبة واالستغفار

فتدرل   لالدود فدي الندار  لكدن  مرهدا  ادف مدن الكفدر الموجدب لبريد إلى الكفدر  يضا   وهي  تحت المشيتة بم شل
 مدا   عتدر  بوجوبهداا ن   فمدن يتدرل الردم  فهدو ندافر وا  هم  ندإ نفدرالرم  المقدرر عندد  هد  العلدم المحققدين مدن

وجداء الوعيدد الشدديد لمدن   لكندإ علدى اطدر عظديم  والجمهدور علدى  ندإ ال ينفدر  بقية األرنان النمنة فقي  بنفره
إ هللا ذلدل يباد  بالقددر اليسدير الدذ  فرضدومدع  قدوم بدإ حياتدإ ومردالحإت و مدا  بإ  ما يقوممن الما   عطاه هللا 

طدر فدي يدوم مدن  ف  علدى اطدر  يضدا  ومن عافاه هللا في بدنإ و ودره فدي وطندإ ولدم يردم فدي رمضدان فهدذا   عليإ
جاء الوعيد الشدديد   وح  البيت فاألمر جد اطير  ن رامإوا   يقضإ ريام الدهر من رمضان من رير عذر لم
ترندإ مدع  بالنسدبة لمدنوالموووفدة فدي التشدديد األابدار المرفوعدة و وجداءت اآلندار   فيمن ترل الح  مع القدر  عليدإ

مدا   ولدم يحد  فليضدربوا عليدإ الجزيدة ذا جدد  اآلفاق  ن ينظروا مدن ندانإلى نتب عمر بن الاطاب   القدر  عليإ
َوّللِِّ َعَلهى النَّهاِس ِحهجُّ اْلَبْيهِو َمهِن }: يدة وجدوب الحد آ -سدبحانإ وتعدالى-لذا ذيد  هللا و  ؛ما هم بد..  هم بمسلمين

هذه من   لم يح يعني من نفر  [( سور  آ  عمران41)]  هللا َغِن ٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ ْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيال  َوَمن َمَفَر َفِإنَّ ا
 .تارل الح   دلة من يقو  بنفر

 الدرس السادس: شروط الرم :
 ،والعقهههل ،م، اإلسهههالشهههرو  الصهههال  تسهههعة ،شهههرو  الصهههال  :الهههدرس السهههادس" :-رحمدددإ هللا-يقدددو   

مدا يلدزم  :شدرطال "والنيهة ،  القبلهةاواسهتقب ،ودخو  الوقو ،وستر العور  ،ا  الة النمسو  ،ورفع الحدث ، يالتميو 
 ؟مداذا نقدو   لدو ردلى شداص ريدر مسدلم  ردورتإ ا عدم الشرط عدم المشروط ولدو وجددتف ذ  من عدمإ العدم

يندون   ألن الردم  متضدمنة للشدهادتين ؛حنمدا   ن ردلى فمسدلمون: إقولدهدم ي لكن  الرم  اإلسمم شرط لرحة
هددو مسددلم  :نقددو  ؟سددلم حنمددا  ممددن رددلى ف :يقولددون وهددم   فنيددف ينددون اإلسددمم شددرط لرددحة الرددم   وددد تشددهد

ن نقدد  وعليددإ مددا علدديهم  ن اسددتمر فلددإ مددا للمسددلمينحقيقددة إ ا  ولدديس مسددلم  حنمددا  يعامدد  معاملددة المسددلمين   وا 
المرتددد المشددرل الكدافر األرددلي    مدره  عظددم مدن المشددرل الدذ  لددم يرد    و   مرتدددا  قتضدى هددذه الردم  ف نددإ يقتد  م

 و  ء  نددان مجنونددا  األن ريددر العاودد  سددو  ؛شددرط لرددحة الرددم   يضددا  والعقدد    فاإلسددمم ال شددل  نددإ شددرط   شددد
 .ن  ن يؤديها على الوجإ المطلوبنال يم  و رغيرا  ال يميز ف نإ ال يعق  هذه الرم 

لدددذا جددداء و  ؛فعددددم المميدددز دااددد  فدددي حندددم مدددن ال يعقددد    يضدددا  شدددرط لردددحة الردددم  ز يدددلتميا :زيدددالتميو 
 ((حتددى يبلدد  -الرددغير-الرددبي و   والمجنددون حتددى يفيدد   الندداتم حتددى يسددتيقع :رفددع القلددم عددن نمنددة)): الحددديث

نيدف   ى يبلد والردغير حتد  والمجنون ندذلل حتدى يفيد   رفعإ مؤوت حتى يستيقع ناتمالف هؤالء رفع القلم عنهم 
  ب  وذال شدرط وجدو هدذا شدرط ردحة ؟لديس البلدو و  رم  التميدزالذ  يشترط للوهنا حتى يبل  وينلف  ون:يقول
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  فلددديس بشدددرط للوجدددوب  ترنهددداب ال يددد نم إ  لكندددلتمددرين عليهددداللددد  سدددبع سدددنين يددد مر بالردددم  ب  فالرددبي إذا ميدددز
ن ميددز وعددر  وبدد  السددابعبع سددنينوالتميددز ينددون بسدد   يفهددم السددؤا  ويددرد ن عمددره امددس سددنين ويفهددم ن نددابدد   وا 
  لتميز ندو ألن هذا تشريع عام ولو ترل للناس  ؛سبع سنينلإ لكنإ ال ي مر بالرم  حتى يتم   الجواب المطاب 

ذا و  عشدر سدنين يدتم مدن شدفقتهم علدى  والدهدم وددتجدد النداس   األمدور واحد بحسبإ مدا انضدبطت بندل : الدإ يد وا 
و منلإ البلو  رب  و   ألن هذا تشريع عام يعم الناس نلهم ؛لكن ربو بسبع سنين  زمي  ما بعد ؟ وا : يرليال  ذامال

 .بعممات ظاهر 
الحددددث فالحددددث األكبدددر يرفدددع بالغسددد  و    ردددغر و  كبدددر ندددان  ء  اومدددن شدددروط الردددم  رفدددع الحددددث سدددو 

الِ  فاْغِسُلوْا ُوُموَهُمْم }ِإَ ا ُقْمتُ  ((حدث حتى يتوضد ))ال يقب  هللا رم  من    األرغر يرفع بالوضوء  ْم ِإَلى الصَّ
ْر إزالة النجاسة  [( سور  الماتد 4)] نجاسدة نوبدإ  و  ن على بدندإمال تر  الرم  م [( سور  المددنر9)] }َوِثَياَبَك َفَطهِِّ

ن هذه م وال بد من تطهير البدن  ال بد من تطهير النواب  و ال بد من تطهير المنان ا  و بقعتإ التي يرلي عليه
وآار نسي النجاسة التدي   هذا شاص نسي الوضوء فرلى  لكن لو نسي ورلى وب   ن يرفع الحدث  النجاسة

 ريددر مددنشدداص رددلى  :فعندددنا اننددان  نلهمددا شددرط ؟هدد  هنددال فددرق  و مددا فددي فددرق   بدنددإ فرددلى و علددى نوبددإ 
الو   رددحيحة الرددم  النجاسددةبهددذه رددلى نجاسددة نسددي فنوبددإ  بدنددإ  و علددىوآاددر   ناسدديا  هر  اطدد هددم  ؟باطلددة ا 

زالة النجاسة :يقولون  ( سدور  744)] َربََّنها َ  ُتَؤاِخهْ َنا ِإن نَِّسهيَنا َأْو َأْخَطْأَنها }  والناسي لدإ حندم  شرط رفع الحدث وا 
 : و نقدو  ؟هر  ولدو ردلى وعلدى بدندإ نجاسدةاولو رلى بغير ط تر  رمتإ اناسي   نإ ما دام: إفه  نقو  [البقر 
ال يقبد  )): -عليإ الرم  والسمم-نما وا  هر  ارير طمن فم تر  الرم  بد من تحققإ  ال شرط إنهذا ن إ

نمدا  نهدا ال ترد  ردم  مدن علدى نوبدإ  و بدندإ نجاسدة حتدى يدتالص مدن  ((حتدى يتوضد  هللا ردم  مدن  حددث
فيهمدا نجاسدة و بدالنعلين لمدا ردلى  -عليدإ الردم  والسدمم-الرسدو   ؟هنال فرق بين المسد لتين  و ؟هذه النجاسة
ال و   عدداد الرددم  دد    ؟ مددر بالعهمدداا  ال لددو   مددع النجاسددة رددحيحة يالناسددرددم  رددم  ال  ند    فددهمدداعر بالم  وا 

 هذه النجاسة الموجود   منزلة المعدوم الموجود ه  العلم  نإ ينز   يقررألن النسيان ؛ نانت باطلة ألمر ب عادتها
فدد ن النسدديان ال ينددز     مددا المعدددوم الددذ  هددو الوضددوء معدددوم  ا ريددر موجددود نسدديانا  تنددز  منزلددة المعدددوم ن نهدد

وعلى بدندإ ناسيا  لو رلى   و الرم هذه يعيد  ن بد  اللو رلى بغير طاهر  وعلى هذا   المعدوم منزلة الموجود
ا ندم جهلهدا  و علمهدن إالمشدهور عنددهم  ندإ و  معدرو النمدا هدو  لة عندد الحنابلدة المسد  عادتهاإ نجاسة فم يلزمإ 

َربََّنا َ  }: البقر  ارفي آ -سبحانإ وتعالى- نما وا  هللا ن النسيان الروب   لكن هذا المقرر عندهم  نسيها  عاد
 طددد )رفدددع عدددن  متدددي الا) :وفدددي حدددديث ((ودددد فعلدددت)) :وودددا  [( سدددور  البقدددر 744)] ُتَؤاِخهههْ َنا ِإن نَِّسهههيَنا َأْو َأْخَطْأَنههها 

 .(ا عليإ(النسيان وما استكرهو و 
 شديء ا  فد ذا ردلى وودد بددرج  من السدر  إلدى الرنبدةلوالعور  بالنسبة ل  ستر العور  شرط لرحة الرم 

)ال ) :لحدديث  ويجدب عليدإ سدتر المننبدين  و  حددهما  من السر  إلى الرنبة  من هذا القدر ف ن رمتإ ال تر 
وال  ن العور  من السر  إلى الرنبة: إنيف يقولون إذا   (منإ شيء( عاتقإيرلي  حدنم في النوب الواحد ليس على 
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 إورلى بدون ا   ذا نان واجبف ا   ن ينون شرطبين و  ا  فرق بين  ن ينون الشيء واجب :نقو  ؟يدالون  حد المننبين
  فيجدب علدى الرجد   ن يسدتر المننبدين  ندإ شدرط فد ن الردم  ال ترد : إولندا  ما إذا  رمتإ رحيحة لكن ي نم

 :األاددر     نمددا جدداء فددي الروايددات حدددهما و  ((لدديس علددى مننبيددإ منددإ شدديء)): بعدد  الروايدداتنمددا جدداء فددي 
ف مدا العدور   حد المننبدين   و  األحوا  ال بد  ن يستر المننبين  و   على ن  حا (منإ شيء(مننبإ ليس على ))

الوجدإ  ر   فجميدع بددنها عدور  إال مدا بالنسدبة إلدى المد  لرج  من السر  إلدى الرنبدةبالنسبة للرم  المشترط سترها ل
 مددا إذا وجددد هنددال رجددا   هددا وجهكشددف ال بددد  ن ت  ف نهددا ترددلي ناشددفة الوجددإ رجددا   جانددب ذا لددم ينددن لددديهاإ

 س ب ا فمهفلو نشفت نفي  الكفين لهما حنم الوجإ ن: ب ووا  بعضهم   جانب ف نها يجب عليها  ن تستر وجهها
يعني لدو ردلت   الرجلين -تعالى رحمإ هللا-شيخ اإلسمم  حنفية ويمي  إليإحينتذ   و لح  بعضهم وهو مذهب ال
  منإ شيء بدنها ال يار  جميعلكن األحوط  ن تستر   تجاوز في ذلليعني يوبطون ودميها  و ودميها ظاهرتين 

على ن  حا    ال يار  وال يظهر إال الوجإو   رجلينيار  ال يدين وال ال بدنها جميع ستر    ن تهذا هو األحوط
    نعم.بد من ستره لكن ما عدا ذلل ال  اف..  بالنسبة لليدين والرجلين األمر  مس لةالهذه 

 .......طالب:
 عند النساءعور  المر   ب    نما هو معرو   مع  نإ وو  مرجوح  عند النساء هذا والوا  هذا عند النساء
يجددوز  ن تكشددف ألايددإ مددن السددر  إلددى إلددى الرنبددة؟  ايهددا تكشددف مددن السددر  عنددد  يعنددي  نعورتهددا عنددد محارمهددا

  .في اآلية عطفت على المحارم نساتهنولذا النساء  و   ال يجوز ؟الرنبة
اَلَ  َماَنْو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِمَتاب ا مَّْوُقوت ا   داو  الووت شرط لرحة الرم و   [( سور  النساء101)] }ِإنَّ الصَّ
ردم  الظهدر  فد و  وودت   و  ولهدا آادر الهد  لرلوات الامس لهدا  وودات محددد وا  في األووات مفروضا  يعني 

ووودت   إلدى  ن يندون ظد  الشديء منلدإ  زوا  الشمس إلى مرير ظ  الشديء منلدإمن  التي هي الرم  األولى
ن  هذا الووت يشدم  االاتيدار والضدرور  ووودت   رم  العرر من مرير ظ  الشيء منلإ إلى رروب الشمس

  وووت رم  العشاء من مغيب الشف  إلى منتردف الليد   لمغرب من رروب الشمس إلى مغيب الشف رم  ا
فدي ردحي   وهللا بدن عمدر  ويدد  علدى هدذا حدديث عبدد  وووت رم  الرب  من طلوع الفجر إلدى طلدوع الشدمس

نعددم فيددإ   ألمددرفددي  و  ا -عليددإ الرددم  والسددمم-لنبددي لمامددة جبريدد  األدلددة علددى المواويددت حددديث إمددن و   مسددلم
ينتهي ووت  وهللا بن عمر  ألن في حديث عبد و؛هللا بن عمر  حديث إمامة جبري  وحديث عبدبين ااتم  يسير 

هللا  وعلى ن  حا  حدديث عبدد  وفي حديث إمامة جبري  إلى نلث اللي   األوسورم  العشاء إلى نرف اللي  
 هدددذه  وودددات الردددلوات ن والمقردددود   ي السدددننألندددإ فدددي الردددحي  وذال فدددمندددإ؛ وهدددو  ودددو    متددد ار وبدددن عمدددر 
  ووتهدا  ن يعيدد الردم  دادو من رلى الردم  وبد  على يجب ب    وال تر  الرم  وب  ووتها بحا   إجماال  

 ن يدؤار    يحدرم عليدإيدؤار الردم  عدن ووتهدا ن نمدا  ندإ ال يجدوز لدإ   التقدديم و  لدإ جمدعيسد ممدنما لم يندن 
: حتدى ودا  جمدع مدن  هد  العلدم عظيمدا   ندإ ودد ارتكدب  مدر عدذر ف  ما إذا لدم يندن ندم    عذرالرم  عن ووتها إال ل
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لكدن وددو    الوودتوبد  دادو   هانمدا لدو ردم  ال تنفعدإ رددمتإ  ف ندإ ال يردلي عمددا  ندإ إذا  ارجهدا عدن ووتهدا إ
 .حوطوهو األ  ها  إذا ار  ووتها يجب عليها وضاؤ  هذه الرم جمهور العلماء  نإ يجب عليإ وضاء

والمقردود باسدتقبا  القبلدة   القبلدة  اسدتقبامدع ال ترد  الردم  إال   استقبا  القبلة شرط لردحة الردم 
   وهدذا فيدإعدين الكعبدة  اسدتقبا ن المطلدوب: إن وا  بعد   هد  العلدم  وا  ينهاالمقرود جهتها ال ع  الكعبة جهة

د  علددى  ن االاددتم   ((رق والمغددرب وبلددةبددين المشدد)): فهددو نددافي لحددديثالجهددة و مددا اسددتقبا    مشددقة شددديد 
 إال وال يسدتننى مدن ذلدل   ن يرديب الجهدة تحر  ي ن ب  على اإلنسان   -تعالى شاء هللا نإ-اليسير  مره يسير 

  القبلددة ولددو إلددى ريددر جهددة لددإ  ن يتطددوعفعلددى راحلددة و  اإذا نددان اإلنسددان مسددافر    فددي السددفر علددى الراحلددة التطددوع
ال  فدي السديار  ر هندال سد إذا ندانيعندي إذا طالدت المسدافة  ضدر  ولعد  فدي حنمدإ الحربالسفالجمهور  إويار وا 
  -شداء هللا تعدالى نإ-؟ يلحد  بالسدفر يدع المدانع  إرنعتدين وبد   ن تنفدل السدر  يردلي ويعر   ندإ يمندن شيء 

    نعم؟ال تر  إال مع االستقبا    ما الفريضة فم  والتطوع في هذا الباب  مره واسع
 .......ب:طال

مدع عددم اإلمندان فدم  مدا   إمندان االسدتقبا   المري  الدذ  ال يسدتطيع مدع اإلمندان المقردود باإلمندان
  .حسب حالإيرلي   سرير ووجهإ إلى الشرق يرلي  لو مري  مربو إلى إال وسعها ينلف هللا نفسا  
ردددد  سدددداتر األعمددددا  نمددددا  نددددإ ال ي  فددددم تردددد  الرددددم  إال بنيددددة  شددددرط لرددددحة الرددددم النيددددة  :والنيددددة
نمدا لكد  وا   ,))إنمدا األعمدا  بالنيدات: حين وريرهمدافدي الردحي -رضي هللا عنإ-إال بنية لحديث عمر المشروعة 

  ومدن ناندت هجرتدإ إلدى دنيدا يرديبها  من نانت هجرتإ إلى هللا ورسولإ فهجرتإ إلى هللا ورسدولإ  فما نو   مرئ ا
 ((  يننحها فهجرتإ إلى ما هجر إليإ  مر  و ا

 لدرس السابع: في  رنان الرم : ا
  : رنان الرم ن في الدرس السابع في اآلو 
  دااد  هيدةالكدن الفدرق بدين الدرنن والشدرط  ن الدرنن دااد  الم  الرنن نالشرط ال ترد  الردم  إال بدإو 
لكدن   روال يمنع من استمراره نونإ شرط ال يمنع من االستمرا  اار  الرم يعني هية االشرط اار  المالرم  و 
 و  هددذه األرنددان   و رنانهددا  ربعددة عشددر التددي تقدددمت تسددعة فشددروط الرددم    ه اددار  الرددم دوجددو  ن األردد  

والمقرددود   ال تردد  الرددم  إال بددإ  فالقيددام بالنسددبة للقددادر المسددتطيع رنددن مددن  رنددان الرددم   القيددام مددع القدددر 
ن لددم  فدد  واتمددا   ردد    )): ث عمددران بددن الحرددينفددي حدددي -عليددإ الرددم  والسددمم-لقولددإ   بددذلل رددم  الفريضددة

مددن وعددود بالنسددبة لمددن يسددتطيع  الفريضددة  عنددي تردد  رددم فددم  ((ن لددم تسددتطع فعلددى جنددب فدد  تسددتطع فقاعدددا  
 مددا النافلددة فتردد  مددن وعددود مددع   هددذا نلددإ بالنسددبة للفريضددة  لمددن يسددتطيع القعددودبالنسددبة علددى جنددب ال و   القيددام

ن ناندت وهدو يسدتطيع القيدام إ الشاص الذ  يردلي واعددا    القاتم جر رم ف من    لكن على النراالستطاعة
وجداء فدي   لكن لإ نرف األجر فقدو  ن نانت الرم  نافلة فرمتإ رحيحة  وا  الرم  فريضة فرمتإ باطلة

 فديوهدذا محمدو  علدى النافلدة لمدا تقددم  ((القداتم رم  القاعد على النردف مدن  جدر ردم )): الحديث الرحي 
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دادد   -عليددإ الرددم  والسددمم– ولمددا جدداء فددي سددبب ورود الحددديث الندداني  ن النبددي  حددديث عمددران بددن حرددين
داد  المسدجد وهدم يردلون مدن   والنداس يردلون مدن وعدود  فيها شيء من الحمدى عنيي المسجد والمدينة محمة 

فتجشددم الندداس الرددم   ((معلددى النرددف مددن رددم  القددات))رددم  القاعددد : -عليددإ الرددم  والسددمم–وعددود  فقددا  
عليدإ الردم  - الفريضدة لدم ينوندوا يفتداتون عليدإ ألن ردم  ؛نافلدةالرم  فد  سبب الورود على  ن هذه   وياما  

  ب   ناب من يرلي عنإ   نإ سو  يت اربهم معلمع   إال في حاالت اارة  ويرلون وب  حضوره -والسمم
مدن النافلدة يردلي و مدا الدذ   " ما  فتجشم الناس الرم  ويا" :وولإ بدلي   بمن يستطيع القيام النص ااص  يضا  و 

  .-شاء هللا تعالى نإ-ال يستطيع القيام  جره تام هو وعود و 
هددذا وددو  جمدداهير  هدد  العلددم  ن تكبيددر    ال تردد  إال بددإ  رنددن مددن  رنددان الرددم   يضددا   وتكبيددر  اإلحددرام

الفدددرق بدددين مدددذهب الحنفيدددة وودددو  إيدددع  :ودددد يقدددو  القاتددد   شدددرطمعدددرو  وعندددد الحنفيدددة نمدددا هدددو   اإلحدددرام رندددن
 ن الدرنن دااد   سدابقا   ؟  لمحنارنن  و شرط ما الفرق ولنا: ء  االرم  ال تر  بدون تكبير  اإلحرام سو  ؟الجمهور

وعلددى هددذا لددو نبددر تكبيددر  اإلحددرام وهددو حامدد  نجاسددة فوضددع النجاسددة مددع نهايددة   هيددةاهيددة والشددرط اددار  الماالم
ال باطلةو  رحيحةإيع؟ رمتإ عند الجمهور  التكبير رمتإ و   ألنإ حم  النجاسة وهو داا  الرم  ؛باطلة ؟ا 

فدر   و إلدى  لو ولب نيتإ وب  نهاية التكبير إلى  يضا    لنجاسة اار  الرم إ ل؛ ألن حملعند الحنفية رحيحة
وال يجدزئ ريدر   ال يرد   هللا  كبدر :بد ن يقدو  تكبير  اإلحدرام  وال تر  عند الجمهور  رحت عند الحنفية ف ن

 و هللا األجددد  نمدددا يقدددو     و هللا األعدددز   و هللا الكبيدددر نمدددا يقدددو  الشدددافعية  هللا األكبدددر :فدددم يرددد   فدددعلهدددذا ال
وعدن الفاتدإ مدن  -الردم  والسدممعليدإ -ألنإ هو المد نور والمتدواتر عندإ  ؛فعلبد من اإلتيان بهذا ال ال  الحنفية
ب ظددوافلمددا   مددر  واحددد  لبيددان الجددوازولددو  -عليددإ الرددم  والسددمم-فددع لفعلددإ النبددي لريددر هددذا الولددو جدداز   بعددده
 .بعده د  على  نإ ال يجزئ ريره من هؤ الفاو  ودوام عليإ عليإ

بفاتحدة  مدن لدم يقدر لال ردم  )) :فدي حدديث عبداد  بدن الردامت رندن مدن  رندان الردم  :الفاتحة ووراء 
  مدام والمد موم والمنفدرد  ويسدتو  فدي ذلدل اإلتإ ريدر ردحيحةردمحة الكتداب تابف يقر فالذ  يرلي وال  ((الكتب

 و لددم يددتمنن مددن وددراء    مددام راكددعالمسددبوق الددذ  دادد  واإل  حددة الكتدداب دون المسددبوق تابف علددى الجميددع  ن يقددر 
حينمدا   حدديث  بدي بندر  بددلي   إال هدذا مدن الدنص ولدم يسدتنن    الفاتحدة ا ال يلزمدإ  ن يقدر هدذالفاتحة وب  الرندوع 

وهددو   نددم مشددى إلددى الرددف  راكددع فرنددع دون الرددف -عليددإ الرددم  والسددمم-رنددع دون الرددف دادد  والنبددي 
 .الفاتحةاد  فد  على  ن المسبوق ال تلزمإ باإلع -عليإ الرم  والسمم-هنا لم ي مره النبي   راكع

وفاتددت وددراء   يعنددي لددو فددات القيددام  ب دراكددإ رنددن مددن  رنددان الرددم  ال تدددرل الرنعددة إال الرنددوع :والرنددوع
يسدتو  المد موم راكعدا  وبد   ن بمعندى  ن   الرنعدةدرل بدإ الرنوع رنن عظيم ت د .. مامالرنوع مع اإل  درلالفاتحة و 
يددنه  مددن الرنددوع هددذا  ه"حمدددلمددن سددمع هللا " :بعددد وولددإ  والرفددع منددإ نددذلل  مددام فددي الرفددع مددن الرنددوعيشددرع اإل
نمدا فدي   واتمدا   بد  ال بدد  ن يعتدد   ال ينفي  ن ينه  نم يسجد مباشر يعني العتدا  بعد الرنوع وا  رنن  يضا  

ودد يحرد  الرفدع مدن  ؟لماذا جع  الرفع واالعتدا  رننين ولدم يجعلهمدا رندن واحدد :ود يقو  وات   حديث المسيء
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بد من فرد   حددهما عدن  فم  رنوعاالعتدا  بعد ال لكن ال يحر  منإ  فعلما ينطب  عليإ هذا الب دنى الرنوع 
  .اآلار

وال بدددد مدددن تمندددين   ال تدددتم الردددم  إال بدددإ  والسدددجود علدددى األعضددداء السدددبعة رندددن مدددن  رندددان الردددم 
و طدددرا    والدددرنبتين  واليددددين  الجبهدددة مدددع األندددف :األعضددداء السدددبعة  األعضددداء السدددبعة علدددى مدددا يسدددجد عليدددإ

نفددإ ويديددإ ورنبتيددإ و طددرا  و  جبهتددإ و شددار بيددده إلددى  عظددم(( )) مددرت  ن  سددجد علددى سددبعة: لحددديث  القدددمين
مقتضدى هدذا القدو      نبيدرهدذا ردمتإ فيهدا الد   و يرفدع واحدد   وننير من الناس إذا سدجد يرفدع رجليدإ ودميإ 

حددد  رجليددإ  و رجليددإ نددم  عادهمددا هددذا ال رفعددا  يسدديرا  رفددع إ لكددن لددو رفعهددا  رددمتإ باطلددة   نهددا ال تردد  رددمتإ
ضدطر إلدى احدد  رجليدإ بداألار  إحتدا   ن يحدل ا  لكنإ حرنة ال تنبغي  ن توجدد فدي الردم  إال لحاجدة  نريؤ 
  .من األر  نقدمياللكن عليإ  ن يعود إلى تمنين  طرا    ذلل

  والمقردود بالسدجود القددر المطلدوب مندإ  رندن مدن  رندان الردم   يضدا  الرفدع مدن السدجود : والرفع منإ
: ه السددبعة مددن األر  ووددا ءومنددن  عضددا ا  سددتو  راكعدداومنلددإ الرنددوع إذا   بحان ربددي األعلددىسدد :ينفددي  ن يقددا 

 نإ-لدل فهدو سدنة يدد تي بياندإ فدي السددنن ومدا عدددا ذ  السدجودهدذا  مندد  سدبحان ربدي األعلدى ولددو مدر  واحدد   جدز ه
  .-شاء هللا تعالى

-نما علم النبي   ينة في جميع األفعا الطم ن  ال تتم الرم  إال بإ و رنن  يضا   لجلسة بين السجدتينوا
سددجد حتددى ا)) حتددى تطمددتن(( ارفددع)) ا ((ن راكعددرنددع حتددى تطمددتا))المسدديء فددي رددمتإ  -عليددإ الرددم  والسددمم

  .فالطم نينة رنن من  رنان الرم   ال بد من الطم نينة ((نتطمت
التشدهد   بادم  التشدهد األو   التشهد األاير رنن ال تر  الرم  إال بدإ  الجلوس لإألاير و التشهد ا

هددذا هددو التشددهد   اددر الرددم فددي آ الرددم عندددما يجلددس الشدداص فددي نهايددة الددذ  يقددا   األايددر يددراد بددإ الددذنر
و مدا   فالتشدهد هدو الدذنرلتشدهد    فالتشدهد األايدر ريدر الجلدوس لالجلدوس لدإ: التشهد األاير و ولذا والوا ؛األاير

  .ي تي في الواجباتفسالتشهد األو  
مددن   يضدا  ن ندان جمددع   وا  رندن عنددد جمدع مددن  هد  العلددم -عليددإ الردم  والسددمم-والردم  علددى النبدي 

سدبحان  إ:نمدا فدي وولد ا  دون  ن تكون رنن -عليإ الرم  والسمم-بوجوب الرم  على النبي  : ه  العلم يقو 
  .ربي األعلى وسبحان  ربي العظيم

  تحريمهددا التكبيددر))  وهددي تحليدد  الرددم   ى انتهدداء الرددم وهددي العممددة علدد  رنددن  يضددا  والتسددليمتان 
مددرتين علددى اليمددين وعلددى   مددن جهددة اليمددين وجهددة الشددما  السددمم علددينم ورحمددة هللا :ووددو  ((وتحليلهددا التسددليم
ن ندان جمدع مدن  هد  العلدم يدرون   وا  معتمدد عندد الحنابلدةالكمم  على نمم الشيخ  وهو الهذا على الشما  رنن 

والسمم   اليمين السمم علينم ورحمة هللا على :األحوط وو  شل  ن لكن ال  والنانية سنة  تسليم يتم بواحد  ن ال
 .علينم ورحمة هللا على جهة الشما 
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شدل   ومن شل فيإ فن نإ ترنإ  الرنن ال بد  ن يؤتى بإ  من واجبات الرم  الفرق بين الواجب والرنن
ذا فدات محلدإ  ال بدد  ن يد تي بدإ  شدل فدي السدجود  شل في الرندوع  في وراء  الفاتحة بطلدت الرنعدة التدي هدو  وا 

ذا ط  منها نسيت سجد  من الرنعة شاص:  نا  لو وا   يعيد الرم  من جديد    الفر  بطلت الرم  نلهااوا 
كبيدر  مدن نسديت ت :لكدن لدو ودا   تد تي بالردم  نلهداف مدا إذا طدا  الفرد    برنعة ناملدة نة من الرم  ت تيالنال

نسدي التشدهد   هو  للسدجود مدن ريدر تكبيدر  هو  للرنوع من رير تكبير  نبر للرنوع فنسي  ن ينبر  التكبيرات
فالواجدب يجبدر   سدهولبد  عليدل  ن تسدجد ل  ال تعيدد الردم  :نقدو   سدبحان ربدي العظديم :نسي  ن يقو   األو 

  .الشرطام  الرنن و سجود السهو بب
 وهللا  علم.


